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1. Apabila Allah SWT menghendaki perubahan pada manusia maupun keadaan alam dari fasad menjadi
shalih maka Allah SWT mengutus para Nabi/Rasul untuk menegakkan agama dengan cara dakwah
kepada umatnya.
a. Bagaimana prinsip dasar kerja kenabian itu?
b. Apakah perbedaan kerja dakwah Nabi Muhammad SAW dengan kerja dakwah para Nabi

sebelumnya7 Jelaskan dengan contoh I
•
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2. Tazkiyah adalah mensucikan hati manusia dari keyakinan yang salah untuk ditanamkan keyakinan yang
benar sehingga manusia tersebut bahagia dan selamat dunia akherat.
a. Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW melakukan tazkiyah kepada para sahabat r.hum?
b. Sebutkan ciri-ciri keberhasilan tazkiyah! Berikan contoh orang yang sukses tazkiyah dan orang yang

tidak sukses tazkiyah I ,.

3. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah,
mereka itu mengharapkan rahrnat Allah; dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. 2:218).
Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri
mereka, adalah lebih tlnggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat
kemenangan (QS.9:20).
a. Jelaskan bagaimanakah pengertian·dan keutamaan -hijrah serta bagaimanakah cara

- mewujudkannya dalam kehidupan Anda sehari-haril
b. Jelaskan bagaimanakah pengertian dan keutamaan jihad serta bagaimanakah cara mewujudkannya

dalam kehidupan Anda sehart-hari!
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4. Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang Allah SWT. (HR Abu
Dawud).

,

a. Mengapa peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah dijadikan tonggak
kalender islam? \a

b. Jelaskanlah [enis-jenls hijrah dan berikanlahcontoh masing-masing dalam kehidupan sehari-hari!

5. Dari presentasi dan diskusi tentang hijrah:
a. Buatlah rangkurnan presentasi kelompok masing-masingl
b. Bagaimanakah cara yang efektif untuk mengajak orang agar mau melaksanakan segala sesuatu yang

diperintahkan Allah SWT· dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang Allah SWT? Berikan
contoh!
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